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Efterår 2012
Kendte byttedage:

Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230

16. september
Grenå kl 10-15
30. september
Fritidscentret
Vestergade, Randers

Næstformand
og redaktør:
Bruno Nørdam

14. oktober
Holstebro kl. 10-16

Kasserer:
Jette Bach

21. oktober
Aarhus kl. 9-15

Auktionsleder:
Bent Varming

28. oktober
Silkeborg kl. 9-15

Sekretær:
Jannic Rasmussen

10. februar 2013
Fritidscentret
Vestergade, Randers

Bibliotekar:
Dan Hougesen

Udstillinger:

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

Roskilde - NORDIA 2012
2. - 4. november 2012
Klubbens juleudstilling
1. december 2012

Vi henviser i øvrigt til DFT
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Formanden har ordet
Det, der skulle have været sommer, men blev til den rene ynk, er
– vist nok – overstået, så lad os se at komme i gang med frimærkerne eller fortsætte!?
Som du kan huske/se af mødedatoerne er sæsonen forlænget
i begge ender. Tidligere ville forårssæsonen være stoppet den
24.4 og efterårssæsonen være begyndt den 11.9 – altså 4½
måneds ”pause”. Nu er datoerne imidlertid ændret til den 8.5 og
28.8 svarende til godt 3½ måned.
Foreningsåret er således udvidet med 2 klubmøder, men
bestyrelsen havde ellers også planlagt yderligere et klubmøde
ved at flytte Stiftelsesfesten til tirsdag i en lige uge, nemlig 13.
november, men.. da vi fik ansøgningen om Fritidscentret retur,
var alle mødedatoerne godkendt bortset fra den 6. november.
Derfor er Stiftelsesfesten ”Hos Anne-Marie” nu flyttet til, ja den
6. november.
På samme måde måtte vi også flyttet efterårets BYTTEDAG
– og endda flere gange. Først gang for ikke at kollidere med
Aarhus-klubberne og/eller Holstebro, og derefter fordi Fritidscentret var optaget på den nyvalgte dato. Det er årsagen til at
BYTTEDAGEN allerede er søndag den 30. september.
Som du kan se, er efterårets mødeprogram meget præget af
klubmedlemmernes medvirken, hvilket allerede mange gange har
vist sig at være fuldt på højde med bl.a. fremmede ”prof”foredragsholdere.
At have ”vore egne” som foredragsholdere er på en eller
anden måde også med til at styrke ”klubfornemmelsen” i relation
til både det at komme hinanden ved og det at vise, at vi kan godt
selv.
Hvor er det herligt at vi ikke skal vente til næsten midten af
september på at komme i gang med frimærkerne, så på SNARLIGT GENSYN
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Program for efteråret 2012
Tirsdag den 28. august
Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god og solrig
sommer.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 30. september 2012
skal sendes som e-mail til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com. Listerne skal fremsendes senest den 18.
september 2012.
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet.
Tirsdag den 11. september
Kell Petersen fortæller om sine spændende Randers postkort.
Tirsdag den 25. september
Dansk Vestindien. Hans-Henrik Sørensen fortæller ud fra
billeder fra øerne, noget om vor gamle tropekolonis historie, lidt
om frimærkerne og meget om, hvordan her ser ud i dag.
Søndag den 30. september
Byttedag i Fritidscentret. Se mere side 12.
Tirsdag den 9. oktober
Deres første udstilling. Hugo Bach og Bruno Nørdam fortæller
om deres eksponater fra
udstillingen i Ry i september. Titlerne på eksponaterne er
henholdsvis ”Jagt” og ”Det danske kongehus på
frimærkeudkast”.
Tirsdag den 23. oktober
Husk tilmelding til stiftelsesfesten den 13. november.
I aften har vi klubbens storauktion. Der medtages således ikke
materiale fra medlemmerne.
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Tirsdag den 6. november
Stiftelsesfest. Se mere side 14.
Husk tilmelding senest den 23. oktober.
Tirsdag den 20. november
Husk det er i aften, der skal ske tilmelding til juleafslutningen den
4. december.
Opfordring til medlemmerne om på ca. 5-10 minutter at fortælle
en god frimærkehistorie. Se andetsteds i bladet.
Lørdag den 1. december
Juleudstilling i Kulturhusets sal fra klokken 10.00-16.00.
Her er mulighed for at vise dine flotte samlinger frem for et
interesseret publikum. Kontakt Dan og fortæl ham, hvad du
ønsker at udstille.
Tirsdag den 4. december
Juleafslutning.
Vor traditionelle juleafslutning, hvor vore medlemmer har
mulighed for at give børn og vel især børnebørn en oplevelse.
Der bliver som sædvanligt 10 bankospil med flotte præmier, og
så går det løs med godteposer til børnene og kaffe/kage.
Husk tilmelding senest på klubmødet den 20. november
Tirsdag den 18. december
Hvis du endnu ikke har købt en julegave, får du en sidste chance
her. Der afholdes rodekasse auktion med materiale fra klubben
og medlemmerne.

Vi ses i det nye år den 15. januar 2013
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Frimærker lugter ikke – eller gør de

Postvæsnerne gør sig i disse år store anstrengelser for at finde på
noget nyt. Post Danmark har således i 2011 for første gang
udgivet et frimærke, der ikke er firkantet. Det drejer sig om
frimærket i anledning af verdens ældste kulfyrede hjuldamper
”Hjejlen”s 150 års jubilæum. Andre postvæsener har udgivet
frimærker, der dufter. Frankrig udgav i år et miniark for at fejre
den franske chokoladeproduktion. Fra miniarket breder der sig
en liflig duft af chokolade, så man bliver helt lækkersulten.
Bruno Nørdam
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Fortæl en frimærkehistorie
Medlemmerne opfordres til på klubmmødet den 20. november
2012 til at fortælle en frimærkehistorie.
Der er afsat 5-10 minutter til hvert indlæg. Emnet kunne være
„Mit bedste fund“, „Mit yndlingsfrimærke“, „Derfor begyndte
jeg at samle på...“, „Min bedste byttehandel“.

Tilmelding til et af bestyrelsesmedlemmerne senest den 6. november 2012.

Søger De: Mønter
Kataloger
Møntalbum
Møntskabe

eller: Frimærker
Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer
Platter

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
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Randers har en aktie i Danmarks første
frimærke

Martinus William Ferslew
Hvad mange ikke ved er, at tegneren og gravøren til Danmarks 2
første frimærker Martinus William Ferslew havde sin opvækst i
Randers. Han kom til byen som 9-årig i 1810, da hans far blev
ansat som amtvejpikør. Titlen dækker over en funktionær ved
vejvæsenet, der inspicerer arbejderne. I skolen viste Martinus
store evner i tegning. Han ville gerne gå kunstnervejen, men på
grund af økonomien kunne dette ikke lade sig gøre. I stedet blev
det bestemt, at han skulle gå i lære som gravør. I begyndelsen af
1818 rejste han til København for at komme i gravørlære.
Uddannelsen blev afsluttet i 1822, hvorefter han rejste til
Aalborg som svend. Hans indsats i forbindelse med indførelsen
af frimærker i Danmark i 1851kan ikke påskønnes nok.
Bruno Nørdam
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Ferieposten kommer senere hjem end
afsenderen
De fleste, der har været i udlandet, og sendt postkort hjem til
familien har oplevet, at postkortene først blev modtaget, efter at
man selv var kommet hjem.
For at råde bod på dette indførte Nordic Mail AB, der er ejet af
det danske og svenske postvæsen, i 1994 de såkaldte turistporto
mærker. Nordic Mail AB fremstillede i alt 5 forskellige hæfter med
12 mærker i hver.

I
Ferieporto
På de hoteller i Spanien, Portugal, Grækenland, Florida, Thailand,
Italien og Tyrkiet, der havde et samarbejde med Apollo, Fritidsrejser
og Thompson Rejser, kunne man købe turistporto mærker i hæfter.
Anvendelse var dog kun til postkort til Sverige, Norge, Danmark
og Finland.
Man kunne aflevere postkortene i specielle postkasser eller give
dem til guiderne på hotellet. Postkortene blev derefter sendt hjem
med charterflyene uden om de lokale postvæsener og samlet i
Arlanda Lufthavn ved Stockholm og overdrage til det svenske
postvæsen. Mærkerne var at betragte som Porto Paid betaling og
blev derfor ikke afstemplet.
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Ordningen ophørte i slutningen af 1998, da de lokale postvæsener
var ved at forberede at sagsanlæg mod Nordic Mail AB.
I disse moderne tider er postkortene til familien i en vis grad erstattet
af e-mail, sms og mms (billeder).
En afart af tursitmærker er hotelmærkerne fra Schweiz. Ved køb af
disse mærker kunne gæsterne på bjerghotellerne betale for
forsendelser til og fra hotellet og postvæsenet. 24 hoteller deltog
i denne ordning.

Dette hotelpostmærke er udstedt af Hotel Belalp i 1873. I 1883
forbød det schweiziske postvæsen anvendelsen af
hotelpostmærker, såfremt de indeholdt en værdianvigelse, „Franco“,
„Post“ eller lignende postale ord. Indtil 1899 fremstillede hotelerne
i stedet private hotelmærker. Både hotelfrimærkerne og
hotelmærkerne på forsendelser er meget dyre (fra 2-500
Scweizerfrank og op).
Kilde:
Egen samling
Otto Kjærgård: Turistporto – et afsluttet kapitel i den moderne
posthistorie, Skilling nr. 3 15. marts 2000
Bruno Nørdam
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Juleudstilling
Lørdag den 1.decemberer 2012 afholder klubben sin traditionelle
juleudstilling på Kulturhuset. Der vil igen være tombola og den
populære konkurrence „Gæt vægten“. Klubben vil sælge de nye
danske frimærker og julemærker. 2 x Bent (Enevoldsen og Varming)
vil være til stede med deres salgsstande.
Medlemmerne opfordres til at donere gaver til tombolaen. Det
behøver nødvendigvis ikke at være frimærker.

Klubbens hjemmeside
Forslag til forbedringer og ideer til indholdet af klubbens
hjemmeside modtages gerne.
Gør det i det hele taget til en vane at anvende hjemmesiden
www.randerfilatelistklub.dk

Nyt fra generalforsamlingen 2012
Der var genvalg til Bent Varming og Bruno Nørdam. De af bestyrelsen
fremlagte ændringer til vedtægterne blev vedtaget. Et forslag fra HansHenrik Sørensen om ændrede auktionsbestingelser blev vedtaget (se
under nyttige oplysninger). Leif Grundtvigs forslag om 2 flasker vin til
foredragsholderne og fremlægning af paptallerkerner til franskbrød
blev ligeledes vedtaget.
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Byttedag
Vore byttedage er stadig en af de store aktiviviter, særlig for de
mange samlere, der endnu ikke er blevet medlem. De er selvfølgelig
altid velkomne, både i dag og til at besøge os en mødeaften.
Derfor afholder vi igen:
Søndag den 30. september 2012, kl. 10.00 til 16.00
i Fritidscentret, Vestergade.
Byttedagen vil som altid omfatte en STORAUKTION over
klubbens/medlemmernes materiale.
Auktionen starter kl. 15.00, men forinden er der mulighed for
eftersyn kl. 13.30 – 14.30, hvorfor dit materiale skal afleveres
senest kl. 12.00.
Fortegnelse over materialet skal indleveres på på mødet
TIRSDAG D. 11 september eller sendes pr mail til Bruno
Nørdam: bnordam@gmail.com, senest d. 18. september,
således at auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden
byttedagen.

Foto fra byttedagen oktober 2011 af Leif Ørndorf
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Nyttige oplysninger
Tilskud til udstillinger:
Klubben yder et tilskud på 50% af rammelejen, dog maximalt 500
kroner pr. år pr. medlem

Prisen for øl og sodavand ved klubmøder:
En øl koster 12 kroner og en sodavand 10 kroner

Pris for lodder til amerikansk lotteri på klubmøder:
Prisen pr. lod er 2 kroner. Pengene går til indkøb af kaffe, franskbrød
og ost

Leje af borde til klubbens byttedage for medlemmer
1 bord koster 50 kroner og supplerende borde 75 kroner. Husk
forudbestilling.

Auktionsbetingelser ved almindelige klubmøder:
Mindste opråb er 20 kroner. Prisen hæves med 5 kroner pr. bud
indtil 100 kroner, hvor prisen hæves med 10 kroner pr. lod. Der
kan maksimalt være 60 lot pr. auktion.

Lotafgift ved salg på klubauktion:
Afgiften udgør 10% af salgsprisen
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Stiftelsesfest
En af sæsonens sikre topscorere er stiftelsesfesten, der holdes
den 6. november 2012
”HOS ANNE MARIE”
Messingvej 74, Randers
Klokken 19.00 præcis
Siden 1917 er der sket mange forandringer i klubben, med ét er
sikkert: Stiftelsesfesten er alle tiders hyggelige sammenkomst for
klubbens medlemmer MED LEDSAGER.
Sikkert på grund af den traditionelle velsmagende menu: GULE
ÆRTER eller DANSK BØF med henholdsvis 1 øl/ 1 snaps eller
2 glas rødvin og efterfølgende kaffe/te med småkager.
Prisen er 70 kroner pr. klubmedlem og 160 kroner pr. ledsager.
Det er for øvrigt en uskreven – og ofte overtrådt – regel, at man
ikke har frimærker med til stiftelsesfesten. Dog har bestyrelsen
de seneste år haft diverse med til præmier i amerikansk lotteri og
materiale til en lille festlig frimærkeauktion.
Tilmelding og betaling skal ske SENEST på klubmødet den 23.
oktober til Jette Bach.
På festligt gensyn.
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:
Kl. 19.00:
Kl. 19.30:
Kl. 19.40:
Kl. 19.45:
Kl. 20.15:
Kl. 21.00:
Kl. 21.15:
Kl. 22.15:

Dørene åbnes
Formanden orienterer og der trækkes
mødepræmie(r)
Ordet er frit
Aftenens programpunkt
Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige
klubaktiviteter
Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod)
Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i Kongressalen, Fritidscentret, Vestergade 15, Randers
Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden klokken
19.30. Udlevering af bøger, kataloger m.v. sker efter klokken
21.30!
Kaffe / te med brød er gratis. Der kan købes øl og sodavand.
Der må ikke ryges i bygningen
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Bliv medlem af Randers Filatelistklub

Takken er trykt af HVIDGRAFISK, Søndergade 1, 8900 Randers C
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